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Uw aanspreekpunt in de gemeente Vught op het gebied van werk en inkomen, begeleiding en wonen, jeugd en gezin, zorg en hulp. 
Bel of e-mail gerust met uw vragen, zorgen of signalen: 073 65 80 750 wegwijs@vught.nl www.wegwijsplus.vught.nl

VUGHT IS DE MEEST TOILETVRIENDELIJKE 
GEMEENTE IN NOORD-BRABANT

Dat blijkt uit cijfers van de Toiletalliantie 
voor Wereld Toilet Dag. Op 19 november 
werd gepeild welke van de 344 gemeenten in 
Nederland het meest gastvrij zijn in hun toilet-
beleid. Hoe wordt nu besloten welke gemeente 
het meest toiletvriendelijk is? Er wordt geke-
ken naar: het aantal inwoners per toilet, toe-
gankelijkheid (urinoirs of zittoiletten), spreiding, 
gemeentebeleid en het zelf gegevens kunnen 
toevoegen in de HogeNood-app. In die app kun 
je openbare toiletten in de buurt opzoeken.

Helpt u Vught nog toiletvriendelijker te maken?
Hebt u uw toilet opengesteld en is deze op de 
HogeNood-app geregistreerd? Dat is geweldig. 
Het kan zijn dat de informatie niet meer actu-
eel is. Actuele informatie is belangrijk voor de 
mensen met darm- en blaasproblemen, oude-
ren en gezinnen met jonge kinderen. Voor hen 
kan het verschil maken tussen wel of niet de 
deur uitgaan. U kunt de registratie gemakkelijk 

zelf aanpassen op de app. Hebt u uw toilet nog 
niet opengesteld, maar wilt u dat doen? Ga naar 
www.hogenood.nl en download de app. Hulp of 
informatie nodig? Dat kan. Stuur dan een e-mail 
naar ToegankelijkVught@gmail.com.

De 10 meest toiletvriendelijke 
gemeenten in Noord-Brabant 
(rapportcijferpositie landelijk)
1.  Vught (7,1 - 7)
2. Roosendaal (7,0 - 9)
3. Waalwijk (7,0 13)
4. Land van Cuijk (6,7 -23)
5. Heeze-Leende (6,6 - 28)
6 Bernheze (6,2 - 62)
7. Meierijstad (6,2 - 61)
8. Tilburg (6,2 - 64)
9. Asten (6,1 - 69)
10. Boxel (6,1 0 72)

Bron: Brabants Dagblad

MELD MISDAAD ANONIEM

M. is het onafhankelijke meldpunt waar u 
volledig anoniem informatie kunt geven over 
misdaad. U meldt bij M. over bijvoorbeeld 
geweld, overvallen, brandstichting, wapen- of 
mensenhandel, hennepteelt en andere drugs-
criminaliteit. Zo levert u een bijdrage aan de 
veiligheid in Vught. 

Anoniem
M. is dé plek waar uw anonimiteit verzekerd 
is. Er werkt een klein team van goed opgeleide 
mensen. Zij hebben maar één doel voor ogen: 
uw anonimiteit beschermen. In een vertrouwe-
lijk gesprek nemen zij de details van uw melding 
met zorg door. Ze bieden u een extra vangnet: 
voor als u wel wilt melden, maar niet bekend 
wilt worden. 

Alleen als uw anonimiteit gewaarborgd kan 
worden stuurt M. de anonieme melding door 
naar diverse partners, zoals de politie en 

andere opsporingsdiensten. Als vervolgonder-
zoek de anonieme tip onderbouwt kunnen zij 
overgaan tot actie.

Onafhankelijk
M. is een onafhankelijke organisatie en geen 
politie. Voor hulp van de politie belt u 0900-
8844. Bijvoorbeeld bij overlast van baldadige 
buurtkinderen of een aanrijding zonder gewon-
den. M. is er ook niet voor spoedeisende situa-
ties. In dat geval belt u 1-1-2.

Bereikbaarheid M. 
M. is zeven dagen per week bereikbaar via 
0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 22.00 uur en in de weekenden en op 
feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Daarnaast 
kunt u natuurlijk altijd, dag en nacht, online 
een melding maken via meldmisdaadanoniem.
nl/melden. Help mee om Vught nog veiliger te 
maken. Meld misdaad anoniem.

Stel: u wilt iets over een ernstig misdrijf melden zonder dat uw naam bekend wordt. 
Bijvoorbeeld omdat u de dader goed kent of bang bent voor eventuele gevolgen. U 
kunt dan terecht bij Meld Misdaad Anoniem (M.). 

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld 
tegen vrouwen en meisjes. De campagne begint elk jaar op 25 
november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, 
tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De 16 
dagen daartussen zijn Dagen van Actie. 

Om ook in onze gemeente aandacht te vragen voor Orange 
the World, hangt de vlag in de Lambertustoren in top en kleurt 
onze mooie Maurick-brug 16 dagen oranje. Meer weten? Kijk 
op: www.orangetheworld.nl

WERKZAAMHEDEN 30KM KRUISINGEN IN VUGHT
In november en december
Bij verschillende kruisingen in Vught nemen we de komende maanden verkeersrem-
mende maatregelen. Dit doen we door op een aantal 30 km kruisingen verkeerspla-
teaus aan te leggen. Dit betekent wel dat  tijdens de werkzaamheden de kruisingen 
zijn afgesloten voor verkeer. We leiden u dan om. 
 
Waar gaan we de komende maanden aan het werk:

Kruising Wanneer

Esscheweg/Turfveld 21 november t/m 8 december

Esscheweg/Hageland 9 december t/m 13 december

Esscheweg/Rouppe van der Voortlaan  14 december t/m 20 december 

Schilderstraatje/Achterstraat, Helvoirt 21 december t/m 23 december

Bent u ondernemer of wilt u een onderneming in de gemeente starten? Hebt u vragen over 
ondernemen? Neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris, John van Gemert. 
Hij is hét gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemend Vught en de schakel tussen het 
bedrijfsleven en de gemeente. 

Bedrijfsbezoek van John en wethouder Du Maine
Bij een bedrijfsbezoek leer je elkaar op een informele manier kennen. Je krijgt signalen en 
informatie uit eerste hand over de ondernemer, het bedrijf/de werkplek, de medewerkers, het 
productieproces en de uitdagingen die een onderneming met zich meebrengt. Wilt u hier met 
John en de wethouder over sparren, hebt u advies nodig of iets anders? Zij komen graag bij u 
op bedrijfsbezoek.

Contact
Voor vragen, informatie of het plannen van een bedrijfsbezoek kunt u contact opnemen met 
bedrijfscontactfunctionaris John van Gemert via 073 65 80 680 of mail naar 
ondernemer@vught.nl.

ONDERNEMER IN VUGHT?
Bedrijfscontactfunctionaris is er voor u

Aangepaste tijden milieustraat Vught 
en Haaren
Let op: Op zaterdag 24 december (kerstavond) en zaterdag 31 december 
(oudjaarsavond) is de milieustraat vanaf 13.00 uur gesloten. 

De Milieustraat in Vught, De Ketting 1, is geopend op:
• woensdag van 12.30 uur tot 17.00 uur
• vrijdag van 12.30 tot 17.00 uur
• zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur

Let op: op vrijdagmiddag is de milieustraat rustig. Houd op woensdag en 
zaterdag rekening met enige wachttijd. 
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Op de hoogte blijven van vergunningaanvragen bij u in de buurt?
Schrijf u dan in voor de e-mailservice van de overheid. Ga naar overheid.nl en klik 'Berichten over 
uw buurt' aan. Via 'Bewaar deze zoekopdracht' bent u dan aangemeld en ontvangt u bericht van elke 
vergunningaanvraag in uw buurt. Op ‘Berichten over uw buurt’ staan de officiële publicaties van de 
gemeente van de afgelopen twee maanden. U kunt zich altijd afmelden voor de e-mailservice.

Esscheweg Vught – Aanleg verkeerspla-
teau’s – t/m 20 december
•  De Esscheweg is van 21 nov t/m 8 dec afge-

sloten ter hoogte van Turfveld
•  De Esscheweg is van 9 t/m 13 dec afgesloten 

ter hoogte van Hageland 
•  De Esscheweg is van 14 t/m 20 dec afgesloten 

ter hoogte van Rouppe van der Voortlaan.

Schilderstraat Helvoirt – Aanleg uitrit-
constructie – 21 t/m 23 december
•  De Schilderstraat is van 21 t/m 23 dec afge-

sloten ter hoogte van Achterstraat

De Bréautélaan Vught – Reconstructie-
werkzaamheden – t/m 16 december
•  De De Bréautélaan gestremd voor al het 

verkeer.

Emmasingel (Noord) Vught – Recon-
structiewerkzaamheden -  t/m december 
2023
• De Pr. Frederikstraat is plaatselijk gestremd.
• De Sobriëtastraat is plaatselijk gestremd
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid
•  In de St. Elisabethstraat is er van 21 t/m 25 

november overlast ter hoogte van de aanslui-
ting met de Sobriëtasstraat

Pepereind Cromvoirt – Reconstruc-
tiewerkzaamheden – tot februari 2023 
•  Pepereind is t/m 2 december gestremd tussen 

Cromvoirtsedijk en Hoeksestraat
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid

Molenstraat Helvoirt – Nutswerkzaam-
heden –  5 t/m 9 december
•  In de Molenstraat is plaatselijk overlast ter 

hoogte van huisnummer 3
• Fietsers maken gebruik van de rijbaan
•  Verkeersregelaar begeleiden ter plaatse het 
verkeer

RAADSVERGADERING
Donderdag 1 december om 20.00 uur

HAMERSTUK
•  Instellen onderzoekscommissie geloofsbrie-

ven benoeming raadslid 
• Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026 
•  Extra tijdelijke onderwijshuisvesting Zuiderbos, 

school voor (V)SO 

BESPREEKSTUK
• Mobiliteitsvisie 2035 
• Leyhoeve: communicatie- en participatieplan

Daarnaast wordt tijdens deze vergadering 
afscheid genomen van de heer J.A.B. Verlijsdonk 
als raadslid (D66). Vervolgens wordt een nieuw 
raadslid voor D66 beëdigd. 

De conceptagenda en bijbehorende vergader-
stukken zijn te raadplegen in de  vergaderka-
lender via deze QR-code. Ook kunt u hier de 

vergadering rechtstreeks volgen. 
Uiteraard is deze vergadering openbaar toegan-
kelijk en zien we u graag op het Raadhuis.

Op donderdag 1 december aanstaande vergadert de gemeenteraad in de Raadszaal 
van het Raadhuis, om 20.00 uur.  Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten 
over de onderwerpen die deze avond op de agenda staan. Bij de 'Bespreekstukken' 
gaan de partijen met elkaar in discussie, voordat er een besluit wordt genomen. 

MAANDELIJKSE KOOKCLUB VOOR 
THUISWONENDE MENSEN MET DEMENTIE

Thuiswonende mensen met dementie en één naaste (denk hierbij aan bijvoorbeeld een mantel-
zorger) gaan bij de kookclub zelf aan de slag om een 3-gangendiner te bereiden waarna het geza-
menlijk wordt gegeten. Dit op de locatie van Van Neynsel, Sweelinckplein 12 in ’s-Hertogenbosch. 

Aanmelden
Per keer dat u deelneemt betaalt u €7,50 per persoon. Dit is inclusief het 3-gangendiner, een wel-
komstdrankje en koffie of thee na afloop. Aanmelden kan via de regionale Alzheimer Nederland 
site onder ‘Onvergetelijke Kookclub’, door een e-mail te sturen naar kookclub.shertogenbosch@
alzheimervrijwilligers.nl of te bellen naar de Kookclubcoördinator Marjo: 06 48 70 3347. 

Iedere 3de maandag van de maand vindt de Onvergetelijke Kookclub ’s-Hertogen-
bosch plaats. Bij hoge uitzondering niet in de maanden november en december. Dan 
is de maandelijkse kookclub op maandag 21 november en maandag 19 december. 

WILT U UW ENERGIETOESLAG DONEREN?

Het Kernteam Bestaanszekerheid in de 
gemeente Vught zet zich in voor de minima. 
Hebt u nog een vast energiecontract, of kunt 
u (een deel) van het bedrag missen? Dan zijn 
wij er erg blij mee! Met alle samenwerkende 
partijen zorgen wij dat uw gedoneerde bedrag 
bij de juiste gezinnen terecht komt. 

Doneren 
U kunt een bedrag overmaken naar:

Bankrekeningnummer NL14INGB0675921570
t.n.v. stichting Wij Omarmen
o.v.v. energietoeslag

Dank u wel namens het Kernteam Bestaans-
zekerheid: Leergeld Vught, Vincentiusvereniging 
Vught, Wij Omarmen, Welzijn Vught, Financieel 

Paspoort, Lambertusgemeente, parochie H. 
Edith Stein Vught, GGD, Seniorenbus Vught en 
Speelgoedbank Vught.

In de maanden november en december krijgt u €190,- van de overheid om uw ener-
gierekening te verminderen. In totaal is dat €380,-. En dat is voor veel huishoudens 
een verlichting. Hebt u erover nagedacht om (een deel van) het bedrag aan huishou-
dens die leven van het minimum te doneren? 

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Vught 2022 (tot en met 8 december)
• Ontwerpbestemmingsplan Vught Noord 2022 (tot en met 8 december)

•  U vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op 
www.officielebekendmakingen.nl, www.vught.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

•  Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook inzien op het gemeentekantoor.
•  Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien van een plan? Wij helpen u graag. Maak een 

afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073 65 80 680.

WEGWERKZAAMHEDEN

WELSTAND
Aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen en monumenten die voldoen aan de snel-
toetscriteria uit de Welstandsnota, worden getoetst door een ambtenaar.  Andere aanvragen toetst 
de Welstandscommissie in zijn openbare vergaderingen op elke maandagmiddag in de oneven 
kalenderweken. U vindt de agenda voor elke vergadering op www.vught.nl. De commissie verga-
dert in het gemeentekantoor. Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met het secretariaat van 
de Welstandscommissie: 073 65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 
uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

BOUWEN EN WONEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
 
Omgevingsvergunning

perceel D 6064 Den Hoek  Bouwen van een woning en het aanleggen OV20221428
schemering kavel 2 Helvoirt van een in-/uitrit 
Park Reeburg Vught Kappen van vier houtopstanden OV20221429

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING 
(GEMEENTEPOLIS)
Via de gemeentepolis betaalt de gemeente Vught mee aan uw zorgverzekering. Dit is een tege-
moetkoming voor inwoners die leven van een laag inkomen, een handicap hebben, langdurig ziek 
zijn en/of hoge ziektekosten hebben. Via gezondverzekerd.nl kunt u de collectieve zorgverzekering 
aanvragen.

Goed om te weten
•  U hebt met de collectieve zorgverzekering een basisverzekering plus een aanvullende verzekering
•  U kunt ook het eigen risico verzekeren
•  U hebt de keuze uit 3 aanvullende verzekeringen
•  U hebt de keuze uit een zorgverzekering bij CZ of VGZ
•  De gemeente Vught betaald mee aan uw premie
•   De premie van uw huidige verzekeraar kan lager zijn dan die van de collectieve verzekering. Let 

goed op de vergoedingen. Hebt u het hele jaar door medicijnen of zorgkosten? Dan is de col-
lectieve zorgverzekering vaak goedkoper

•  Via gezondverzekerd.nl/gemeente/vught/#!/pakketten kunt u het aanbod vergelijken
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Officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Vught plaatsen we op www.officielebekendmakingen.nl. U vindt daar ook meer informatie over de inzagetermijn, ziens-
wijze en de eventuele bezwaren en beroepsmogelijkheden.

U kunt de publicaties (m.u.v. VOW) inzien aan de ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1 te Vught. Tegen betaling kunt u afschriften ontvangen 
van de stukken.  Wilt u een publicatie via e-mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar gemeente@vught.nl. Geef in deze e-mail aan om welke publicatie het gaat. 

De berichten over de bekendmakingen en kennisgevingen op de gemeentepagina van Het Klaverblad zijn geen officiële publicaties. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Kerkstraat 26 Helvoirt Plaatsen van een erker aan de voorzijde OV20221430
Kerkstraat 68 Vught Vestigen van een B·&B OV20221431
perceel D 6063 kavel 1  Bouwen van een woning OV20221432
Den Hoek Helvoirt Uitbreiden van de langgevelboerderij OV20221433 
Udenhoutseweg 3 Helvoirt 
  
VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Rembrandtlaan 6 Vught Het plaatsen van een verdiept gelegen  OV20221402
 afscherming van fietsen 
Boxtelseweg 24 A Vught Plaatsen van een bijgebouw OV20221404
Prinsenhage 55 Vught Kandelaberen van een eikenboom OV20221319
perceel L 4291 thv  Verlenging voor de opstelling van de OV20221399
Van Voorst tot Voorststraat zuiveringsunit en bijbehorende leidingwerk 
Piacenzastraat 24 Vught Uitbreiden aan de achterzijde van de  OV20221372
 woning en op de eerste verdieping 
Charlotte v Beuningenln 30 Vught Wijziging van de draagconstructie door  OV20221376
 het aanbrengen van een tussenvloer 
 tbv een bergzolder 
Hoogstraat 4 Vught Vervangen van erker OV20221318
Molenvenseweg 87 Vught Vervangen van de voorgevel en  OV20221414
 intern verbouwen 
Klein Brabant 184 Vught Plaatsen opbouw op dakterras en plaatsen  OV20221291
 zonnepanelen 
Klein Brabant 183 Vught Uitbouwen op eerste verdieping aan de  OV20221415
 achterzijde van de woning 
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Esscheweg 272 A Vught Uitbreiden van de woning OV20221351
Loonsebaan 133 Vught Aanleggen van een inrit aan de  OV20221368
 achterzijde van het perceel 
't Hoog 3 te Helvoirt Uitvoeren van grondwerk m.b.t. een vijver OV20221320
Helvoirtseweg 160 Vught Aanpassen buitenruimte met een  OV20221358
 toegangspoort en carport 
 
LEEGSTANDWET

  
Vughterhage 15 Vught Verhuur van de leegstaande woning HV20220004 
 
INTREKKING AANVRAAG 

  
Omgevingsvergunning

Perceel E4162 naast Boslaan 49 Herinrichting parkeerterrein OV20221326
Perceel H 1848 t.h.v. berm langs  Kappen van drie zomereiken OV20221350
de huidige rijbaan Pepereind  

 
SLOOPMELDINGEN

  
Loverensestraat 2 Cromvoirt Sloop- en asbestverwijderingswerkzaam- SM20227107
 heden aan schuur

GEBRUIKSMELDING
  
Achterstraat 20 Helvoirt Melding brandveilig gebruik GM20228008
Helvoirtseweg 12 Vught Brandveilig gebruik café Schuttershof GM20228007

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
  
Middenweg 2 Vught Realiseren van een gesloten bodem- MA20220019
 energiesysteem buiten inrichtingen 
Esscheweg 167 Vught Realiseren van een gesloten bodem- MA20220017
 energiesysteem

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
  
Pepereind 7 Vught Veranderen van een paardenhouderij MM20220013
Hoef ten Halve 2 a Helvoirt Veranderen van activiteiten MM20220019

ONTHEFFING GEBRUIK OPENBARE WEG
  
Esschestraat 47 Vught Container plaatsen, 31-10-2022 t/m  AP 20220281
 t/m 03-03-2023 
Repelweg 13 Vught Container plaatsen, 11-11-2022 t/m  AP 20220284
 04-02-2023 
Brabantlaan 5 Vught Container plaatsen, 20-11-2022 t/m  AP 20220285
 30-11-2022 
Wederiksingel 58 Vught Container plaatsen, 11-11-2022 t/m  AP 20220287
 02-12-2022 
Raadhuisstraat 6 Vught Betonwagen + pomp, 25-11-2022 AP 20220288
Lindelaan 1 Helvoirt Container plaatsen 25-11-2022 t/m  AP 20220289
 06-12-2022 
Torenstraat 15 Vught Container plaatsen 11-11-2022 t/m AP 20220290 
 09-12-2022 
Rouppe van der Voortlaan 6 Vught  Container plaatsen, 31-12-2022 t/m  AP 20220291
 31-3-2023 
Waterkwartier 4 Helvoirt  Container plaatsen, 09-01-2023 t/m  AP 20220294
 23-01-2023 
Klein Brabant 4 Vught  Container plaatsen, 12-12-2022 t/m  AP 20220295
 02-01-2023 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl


